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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlıkça düzenlenen, Türk halk müziği
yarışmalarında jüri üyeliği yapacak kişilerin çalışma düzen ve disiplinlerini sağlamak, Türk millî
eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan Türk halk müziği faaliyetlerinin
gerçekleşmesinde üstün başarı gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin ödüllendirilmesine ilişkin
düzenlemelerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1)Bu Yönerge, Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında
yapılan Türk halk müziği yarışmalarında jüri üyeliği yapacak kişiler ile Türk milli eğitiminin amaç
ve ilkeleri doğrultusunda yapılan Türk halk müziği faaliyetlerinin gerçekleşmesinde üstün başarı
gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin ödüllendirilmesine ilişkin yapılacak değerlendirmeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1)Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile buna dayalı olarak
hazırlanan 26 Aralık 1995 gün ve 22505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1)Bu Yönergede geçen;
a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b)Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
c)Daire Başkanı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,
ç)Jüri: Jüri üyelerinden oluşan kurulu,
d)Jüri Üyesi: Türk halk müziği yarışmalarında değerlendirme yapan kişiyi,
e)Kategori: Jüri üyelerinin sınıflandırılmalarını,
f)Türk halk Müziği Topluluğu: Korist, çalgıcı, solist, koro şefi ve sorumlu yöneticinin
oluşturduğu topluluğu,
g)Jüri Üyesi Belgesi: Bakanlıkça açılan jüri üyeliği kurslarına katılarak başarılı olan ve jüri
üyeliği yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Jüri Üyelerinin Kategorilere Ayrılması

Aday Jüri Üyeliği
Madde 5-(1) Jüri üyesi olacak kişilerde;
a) Türk halk müziği alanında çalışmaları bulunmak,
b) 18 yaşını bitirmiş olmak ve genel müzik bilgisine sahip olmak,
c) Sağlık durumu jüri üyeliği yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,
ç) Ağır hapis veya taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olmamak,
d) Türk halk müziği konusunda çalışmış olmak ve aynı zamanda bu konulara yönelik
araştırması, makalesi, kitabı olmak, nota bilmek şartları aranır.
İl Jürisinin Oluşumu

Madde 6-(1) İl Jürisi, jüri belgesi olanlar arasından il düzenleme kurulunca en az beş
üyeden oluşturulur. jüri, aynı ilden oluşturulabileceği gibi çevre illerde bulunan üyelerden de
oluşturulabilir
İl Jürisinin Toplanması
Madde 7- (1)İl jürisi yarışmalarından bir gün önce ve yarışmalardan sonra da genel bir
değerlendirme yapmak için toplanır.
İl Jürisinin Görevleri
Madde 8- (1)İl jürisi,
a) İl yarışmalarına katılan toplulukların değerlendirmesini yapmak ve sonuçlarını tutanakla
birlikte il düzenleme kuruluna vermek,
b) Yarışma esaslarını bilmek ve esaslarda belirtilen hususlara uymak,
c) Yarışma sonunda, değerlendirme tutanağı (EK-1) ve benzeri belgeleri imzalamak,
ç)Yarışmada sildiği veya kırdığı puanların gerekçesini topluluk sorumlu yöneticilerine
açıklamak
görevlerini yapar.
Grup ve Final Jürisinin Oluşumu
Madde 9-(1) Grup ve final yarışmaları jürisi, A kategorisi veya B kategorisi belgesine
sahip olanlar arasından Bakanlıkça görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.
Grup ve Final Jürisinin Toplanması
Madde 10-(1) Grup ve final jürisi, grup ve final yarışmalarından bir gün önce ve
yarışmalardan sonra da genel bir değerlendirme yapmak için toplanır.
Grup ve Final Jürisinin Görevleri
Madde 11-(1) Grup ve Final jürisi;
a) Grup ve final yarışmalarına katılan toplulukların değerlendirilmesini yapmak ve
sonuçlarını bir tutanakla birlikte Bakanlık temsilcisine vermek,
b)Yarışma esaslarını bilmek ve esaslarda belirtilen hususlara aynen uymak,
c)Yarışma sonunda; değerlendirme tutanağı ve benzeri belgeleri imzalamak,
ç)Yarışmada sildiği veya kırdığı puanların gerekçesini topluluk sorumlu yöneticilerine
açıklamak
görevlerini yapar.
Jüri Üyelerinin Sınıflandırılması
Madde 12- (1) Jüri üyeleri üç kategoriye ayrılır.
a) “C” Kategorisi Jüri Üyesi
Bakanlıkça açılan jüri üyeliği temel eğitim kurslarına katılarak başarılı olanlara “C”
kategorisi jüri üyesi olarak belge verilir. Başarılı olabilmek için kurs sonunda yapılan sınavda 100
puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. “C” kategorisi jüri üyeleri, Bakanlıkça düzenlenen
yarışmalarda il jüri üyesi olarak görevlendirilir. Yapılan temel eğitim kursunda başarılı
olamayanlar, istekleri hâlinde açılacak temel eğitim kursuna bir daha alınabilir ve bu kursta da
başarılı olamayanlar bir daha kursa alınmaz.
b) “B” Kategorisi Jüri Üyesi
“C” kategorisi jüri üyeliğinde iki yıl başarılı olarak görev yapanlar, “B” kategorisi jüri üyeliği
kursuna alınır. Kurs sonucunda yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden 60 puan alanlara
Bakanlıkça, “B” kategorisi jüri üyesi belgesi verilir.
Bu kursta başarılı olamayanlar, ikinci defa aynı kursa alınırlar. Bu kursta da başarılı
olamayanlar “C” kategorisi jüri üyesi olarak görevlerine devam ederler. “B” kategorisi jüri üyeleri,
Bakanlıkça düzenlenen il ve grup yarışmalarında görevlendirilir. İhtiyaç duyulması hâlinde final
yarışmalarında da görevlendirilir.
c) “A” Kategorisi Jüri Üyesi
“B” kategorisi jüri üyeliğinde iki yıl başarılı olarak görev yapanlar, “A” kategorisi jüri üyeliği
kursuna alınır. Kurs sonucunda yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden 60 puan alanlara
Bakanlıkça, “A” kategorisi jüri üyesi belgesi verilir. Bu kursta başarılı olamayanlar, Bakanlıkça
davet edilmeleri hâlinde ikinci defa aynı kursa alınabilirler. Bu kursta da başarılı olamayanlar, “B”
kategorisi jüri üyesi olarak görevlerine devam eder. “A” kategorisi jüri üyeleri, Bakanlıkça
düzenlenen final yarışmalarında görevlendirilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde grup yarışmalarında
da görevlendirilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül ve Disiplin

Jüri Üyelerine Verilecek Ödüller
Madde 13-(1) Başarılı jüri üyelerine Bakanlıkça; Başarı Belgesi, Teşekkür ve Takdir
Belgesi ile Plaket, Şilt verilir.
Kişi, Kurum ve Kuruluşlara verilecek Ödüller
Madde 14-(1) Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan Türk halk
müziği faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara plaket ve şilt ile birlikte;
başarı, teşekkür, takdir belgesi ve fahri diploma verilir.
Disiplin
Madde 15- (1) Jüri üyelerinin hatalı eylemlerinde ; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Kurumları
Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin
Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 16-(1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17-(1) Bu Yönerge Hükümlerini Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanı Yürütür.
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